
Ақпараттық анықтаманың осы аударылған нұсқасы оның 2017 жылғы 11 cәуірдегі ағылшын тіліндегі нұсқасына 
негізделген 

 

Қазақстан: микро-, кіші және орта кәсіпорындардың тұрақтылығын қолдауды 
қаржыландыру жобасы 

Жобаның атауы Микро-, кіші және орта кәсіпорындардың тұрақтылығын 
қолдауды қаржыландыру жобасы 

Жобаның нөмірі 49076-005 

Елі Қазақстан 

Жобаның мәртебесі Мақұлданды 

Жобаның түрі/көмек 
көрсету әдісі 

Қарыз 
Техникалық көмек 

Қаржыландыру көзі / 
сома 

Қарыз 3447-KAZ: Микро-, кіші және орта 

кәсіпорындардың тұрақтылығын қолдауды 
қаржыландыру жобасы 

Кәдімгі негізгі ресурстар  200 млн. 
долл.  

TA 9214-KAZ: Микро-, кіші және орта 

кәсіпорындарды қаржыландыруды нығайту 

 

Қаржылық секторды дамытудың әріптестіктің 
арнайы қоры 

$500 мың 

  
 

Стратегиялық міндеттер Инклюзивті экономикалық өсу 

Өзгерістердің 
факторлары 

Әлеуетті басқару мен дамыту  
Әріптестік қарым-қатынастар 
Жеке секторды дамыту 

Сектор / кіші сектор Қаржы – шағын және орта кәсіпкерлікті қаржыландыру және 

лизингілік қызмет көрсету 

Гендерлік теңдік және 

оны жылжыту 

Гендерлік теңдікті тиімді жылжыту 

Сипаттамасы Микро-, кіші және орта кәсіпорындардың (МКОК) тұрақтылығын 

қолдауды қаржыландыру үшін қаржылық делдалдық негізде 

Қазақстан Республикасына ұсынылған қарыз шеңберінде 

МКОК қызметін ағымдағы экономикалық құлдырау кезеңінде 

оларға жұмысбастылыққа жергілікті валютада қарыз қаражаты 

ұсынылатын болады. Қарызға байланысты техникалық көмек 

МКОК-қа қызметті жақсарту мақсатында жеке қатысатын 

қаржылық мекемелердің кредиттерін ұсыну және басқару 

жүйелерін жақсартатын болады. Жақында болған тұрақты 

экономикалық өсуге қарамастан, Қазақстан экономикасы оның 



шектеулі және құлдырап жатқан экономикалық 

әртараптануынан сыртқы факторларға қатысы бойынша осал 

болып қалуда. Экономика байыту салаларына қатты тәуелді. 

Тұрақты және балансталған өсу неғұрлым жоғары 

өнімділігімен және қосымша құн қызметімен экономикалық 

әртараптануға қатысты болады, бұл үкімет үшін басым болып 

табылады. МКОК трансформация бойынша бұл жағдайларда 

басты ойыншылар ретінде қаралады.  

Жобаның негіздемесі 

және оның 

елдік/аймақтық 

стратегиямен 

байланысы 

Қазіргі уақытта МКОК Қазақстан экономикасында болмашы 

рөл атқарып келеді. 2013 жылы МКОК тіркеген өнім көлемі 

жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 26% құрады, оларда жұмыс күштің 

тек 32% жұмылдырылған. Бұл көрсеткіш басқа ұқсас елдермен 

салыстырғанда біршама төмен. Көлемі кіші, тәжірибелері аз 

болғасын МКОК кәсіпорындардың өнімділігі мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін маңызды бизнесті қолдау 

қызметтерін аз қолданады. МКОК кластерлері немесе 

жүйелері бұндай қолдау қызметтерін қол жетімді қылады, 

алайда мемлекеттік және жеке секторлар арасында үйлестіру 

әлі де өте маңызды болып келеді. Қазақстан бәсекеге қабілетті 

елдер арасында 50 орында (144 ел ішінде) болғанымен, 

бизнес жүйелер мен қосалқы салалардың сапа индикаторлары 

өте төмен. Кластерлік байланыстардың оң салдарын қолдану 

үшін, ұжымдық инвестициялар үшін ынталандырулар жиі 

қажет. Болжам бойынша, алдағы үш жылда елдегі КОБ тек 

орта мерзімді несиелендіруге 5 млрд. АҚШ доллардан асады, 

ал қаржыландыруға қол жетімділік бизнестің дамуында негізгі 

тосқауылдардың бірі болып саналады. 2014 жылы КОБ 

қарыздар көлемі ЖІӨ-нің 8,1% құрады, ал 2009 жылы бұл 

көрсеткіш 10% болды.  

КОБ-тің несиелендіруі 2008 жылдағы барлық банк 

қарыздарынан 21%-дан 2014 жылы 13% дейін түсті.    

Депозиттердің жоғары долларландыруы және банк аралық 

нарық жұмысының төмен тиімділігі теңгелік орта мерзімді 

қайта қаржыландыруды қымбат етіп тұрады. Қайтарылмайтын 

кредиттер үлесінің өсуіне қоса, ақпараттық ассиметрия 

банктардың тәуекелге бармауын күшейтеді, бұл КОБ-тің 

несиелендіру құнын одан әрі арттырады. Қазақстанда тұратын 

17 миллион адамның 46% ауылдық елді мекендерде тұрады, 

олар ауыл шаруашылығына тікелей тәуелді. Дәстүрлі бұл 

сегмент микроқаржылық ұйымдармен (МҚҰ) 

қаржыландырылады. МҚҰ үй шаруашылықтардың 9% ғана 

қаржыландырады, олардың жалпы кредиттеу көлемі 

коммерциялық банктардың жалпы кредиттеу көлемінің 1,2%  

құрады, бұл көрсеткіш басқа ұқсас елдермен салыстырғанда 

біршама төмен. 



Ықпал етуі Ықпал ету МКОК Қазақстанның ЖІӨ-ге тұрақты салымына 

қатысты, бұл кәсіпкерлікті қолдауға және МКОК-тің мұнайлы 

емес экономикаға және күрделі макроэкономикалық 

жұмысбастылыққа қатысты үкіметтің міндеттеріне байланысты 

болады. 

Жобаның түпкілікті 

нәтижесі 

 

Түпкілікті нәтиженің 

сипаттамасы 

МКОК үшін қарыздарды тұрақты ұсынуды қолдау 

  

Түпкілікті нәтижеге жету 

прогресі 

 

Іске асыру барысы  

Жоба нәтижелерінің сипаттамасы Қаржылық инклюзивтік сақталған 

ҚҚБ тарапынан МКОК-ті несиелендіру тиімділігін 

арттыру 

Жобаны іске асыру барысы (практикалық нәтижелер, іс-

шаралар және проблемалы мәселелер) 

 

Географиялық орналасуы  

Қорғау шараларының санаты 

Қоршаған орта FI 

Мәжбүрлі көшіру FI-C 

Жергілікті халық FI-C 

Экологиялық және әлеуметтік аспектілер 

Экологиялық аспектілер Жоба экологиялық аспектілерге қатысты қаржылық делдалдық 

(FI) ретінде жіктелген 

Мәжбүрлі көшіру Жоба мәжбүрлі көшіруге қатысты FI (C ретінде қаралатын) 

ретінде жіктелген. 

Жергілікті халық Жоба жергілікті халыққа қатысты FI (C ретінде қаралатын) 

ретінде жіктелген. 

  



Мүдделі тараптармен қатысу, консультация және өзара іс- қимыл   

Жобаны даярлау 

кезеңінде 

Мүдделі тараптардың негізгі құрамына бизнес қауымдастығы 

кіреді, онымен жобаны даярлаудың барлық кезеңі аралығында 

фокус топтар  мен бизнес ассоциациялар арқылы 

консультациялар жүргізіліп тұрады. 

Жобаны іске асыру 

кезеңінде 

Жоба жеке сектормен консультация жасау механизмдерін 

институционализациялауға көмек береді, бұл иелері немесе 

басқарушылары әйелдер болатын ресми емес кәсіпкерлер 

және кіші мен орта бизнес секілді, шығарып тасталу тәуекелі 

жоғары тұлғалардың қатысуын қамтамасыз етеді.  

Бизнес мүмкіндіктер 

Консультациялық 

қызметтер 

Қарызға тартылған техникалық көмек шеңберінде 

консультанттарды тартуды Консультанттарды тарту бойынша 

нұсқаулыққа сәйкес АДБ жүзеге асырады (кезең-кезеңмен 

енгізілген өзгерістерімен 2013 жылғы нұсқа). Консультанттарға 

қажеттілік халықаралық консультанттар үшін 12 адам-айын 

және ұлттық консультанттар үшін 20 адам-айын құрайды. 

Консультанттар біліктілігі (CQS) негізінде консультанттарды 

іріктеу әдісін қолданумен фирма арқылы тартылады. 

Сатып алулар Тауарлар сатып алынбайды  

Жауапты 

қызметкерлер 
 

АДБ жауапты маманы  Инмакулада Мартинез 

АДБ жауапты 

департаменті  
Орта және Батыс Азия департаменті  

АДБ жауапты бөлімдері  
Мемлекеттік басқару, қаржы секторы мен сауда басқармасы, 

ОБАД 

Атқарушы агенттіктер  

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры 
BMUKUSHEV@FUND.KZ 
Алматы қ., Гоголь көш., 111 
Қазақстан 

  



Кесте 

Тұжырымдаманы бекіту 2015 ж. 1 шілде 

Ақпаратты жинау 2016 ж. 26 қаңтар - 2016 ж. 3 ақпан 

Басшылықтың шолу 

кеңесі 

2016 ж. 15 шілде 

Жобаны мақұлдау 2016 ж. 27 қазан 

Жоба бойынша соңғы 

шолу миссиясы 

-  

ЖАА-ның соңғы 

жаңартылған күні 

2016 ж. 09 қараша 

Қарыз 3447-KAZ  

 

Бақылау кезеңдері 

Мақұлдау Қол қою 
күні 

Қүшіне енген 
күні 

Аяқталған күні 

Бастапқы Қайта 
қаралған 

Нақты 

27 қазан 2016 
ж. 

- - 30 маусым 2019 ж. - - 

 

Қаржыландыру жоспары Қарызды пайдалану 

 
Жалпы сома  

(млн АҚШ 

долл.) 

Күні АДБ Басқалар База үлесі 

Жоба құны 240 Тағайындалған келісім-шарттардың жинақтық 

құны 

АДБ 200 27 қазан  2016 ж. 0,00 0,00  0% 

Әріптестер 40 Барлық игерілген қаражат 

Бірлесіп 

қаржыландыру 

0 27 қазан 2016 ж. 0,00 0,00  0% 

 



TК 9214-KAZ 

Бақылау кезеңдері 

Мақұлдау Қол қою 

күні 

Күшіне енген 

күн 

Аяқталған күн 

Бастапқы Қайта 

қаралған 

Нақты 

27 қазан 2016 

ж. 

- - 18 мамыр 2019 

ж. 

- - 

 

Қаржыландыру/Техникалық көмекті пайдалану жоспары Барлық игерілген 

қаражат 

АДБ Бірлесі

п 

қаржы

ланды

ру 

Әріптестер Барлығы Күні Сомасы 

Үкімет Бенефи

циарла

ры 

Жоба 

демеуш

ісі 

Басқас

ы 

500 000 0 0 0 0 0 500 000 27 қазан 

2016 ж. 

0 

 

Жоба туралы ақпараттық анықтама (ЖАА) жоба немесе бағдарлама бойынша 

жинақтық ақпаратты қамтиды: ЖАА жұмыс процесінде болғандықтан, кейбір ақпарат 

оның бірінші нұсқасына қосылмауы мүмкін, бірақ қолжетімділігіне қарай ұсынылатын 

болады. Ұсынылған жобалар туралы ақпарат алдын ала және индикативтік болып 

табылады. 

АДБ жоба туралы осы ақпараттық анықтамадағы (ЖАА) ақпаратты ешбір кепілсіз 

пайдаланушыларға ресурс түрінде ғана беріп отыр. АДБ ақпаратты қашан да жоғары 

сапалы етіп беруге тырысқанымен, ақпарат тауарлық сапа кепілін және біреудің 

құқығын бұзушылықтың болмауын қоса алғанда көрсетілген немесе ұйғарынды кепілсіз 

сол күйінде ұсынылады. АДБ қандай да бір мұндай ақпараттың дәлдігі мен толықтығы 

жайлы ешқандай кепілдік бермейді.  

 

 


